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Reportáž z pátého závodu sezony 2018
Belgickou divočinu ve Spa s prototypy zvládl nejlépe Šmídl

Praha,  Česká  republika: Pá
 tý
m  zá
vodem  v  belgicke
m  Spá-Fráncorchámps  se
rozjelá druhá
  fá
 ze sezoný Mercedes-Benz Virtuál GP 2018. Poprve
  se stártoválo s
historický
mi  prototýpý  Mercedes-Benz  C9  1989  á  vs*ech  12  pilotu+  c*ekálá  velká

nezná
má
 . Svou dominánci si vs*ák i s novou technikou udrz*el jezdec stá
 je Predátor,
Michál S-mí
dl.

Ná sedmikilometrove
  tráti  se rozjelý boje náplno dvácetiminutovou kválifikácí
.  V
jednu chví
li se ná c*elo vý
sledkove
  listiný výs*plhál Petr Dolez*ál ze SECCO+, který
  se
po ábsenci v Bránds Hátch vrá
 til zpá
 tký zá volánt á hned ták uká
 zál, z*e je zpá
 tký v
top forme* .  Hlávní
  áták á stlác*ová
ní
  c*ásu+  vs*ák zá
 vodní
ci  pr*edvedli  v  zá
 ve*rec*ný
ch
minutá
 ch,  nákonec sve
  pá
 te
  pole position sezo
 ný výbojovál S-mí
dl.  Mágic Micháel
náví
c výjel první
 pozici ná stártu se zr*ejme*  historický nejrýchlejs* í
m c*ásem, jenz*  je s
tí
mto  vozem  ve  sve*tový
ch  tábulká
 ch  hrý  Assetto  Corsá  zná
mý
 ,  á  to  1:07.636.
Stánovil tedý s*ámpioná
 t Virtuál GP nový
  sve*tový
  rekord?

Ná  virtuá
 lní
  zá
 vodní
ký  c*ekálá  v  Belgii  dí
ký  letos*ní
mu  premie
rove
mu  stártu  s
prototýpý táke
  zme*ná stártovní
  procedurý, poprve
  se zác*í
nálo tákzváný
m letmý
m
stártem.  Piloti  se  ser*ádili  do  pomálu jedoucí
  formáce  á  c*ekáli  ná  hlásový
  pokýn
r*editelství
 zá
 vodu. Michál S-mí
dl zvlá
dl rozjezd do belgicke
  divoc*iný nejle
pe á ujál se
vedení
.  Zá  ne* j  se  zár*ádil  Ján  Sý
korá  z  tý
mu  LYNX,  který
  z  devá
 te
  pozice  výuz* il
nekonzistentnosti pole á pr*esprintovál ná rovince ne*kolik svý
ch souper*u+ . Ná vnitr*ek
první
 zátá
 c*ký se ále Jákkinen potopil áz*  pr*í
lis*  optimistický á doslová si prorázil cestu
zá druhou pr*í
c*kou. Nepr*í
jemnou rá
nu dostáli Mártin S- tefánko z Republic of Gámers
á Petr Dolez*ál.

Zátí
mco se ále ná rovince Kemmel protá
hl S- tefánko zpá
 tký ná druhou pozici, Petr
Dolez*ál ztrátil po kontáktu v první
 zátá
 c*ce mnohem ví
c á propádl se áz*  ná desá
 tkou
pr*í
c*ku. Ani pru+ jezd s* ikánou Les Combes se neobes*el bez proble
mu+ . Tí
m dáls* í
m, kdo
sve
  snáhý  pr*ehnál,  býl  tentokrá
 t  Tomá
s*  Prochá
 zká.  Pilot  stá
 je  Vodáfone
výtorpe
dovál mimo tráť ne*kolik souper*u+ . Mártin Kos*tiálik v bárvá
 ch Xiáomi Geek se
ocitl ve velký
ch proble
mech áz*  ná sámotne
m chvostu pole.

Ná  c*ele  zá
 vodu  se  usádil  Michál  S-mí
dl,  který
  mohl  te*z* it  jednák  z  bezchýbne
  á
precizní
 jí
zdý, ále táke
  ze vzá
 jemne
ho souboje oponentu+  zá zá
dý. Mártin S- tefánko se
ná chví
li zbávil Andreje Chlebce z Alzá Gáming, jenz*  prohrá
 l i souboj s Jároslávem
Honzí
kem (Thrustmáster) á klesl ták ná c*tvrtou pr*í
c*ku. Be*hem jednoho kolá se vs*ák
Chlebec doká
 zál výs*plhát pr*ed obá dvá ná druhou pozici.



  Mercedes-Benz Virtual GP

Rozhor*elá se tedý pr*í
má
  bitvá o tr*etí
 mí
sto mezi S- tefánkem á Honzí
kem, která
  me* lá
velice pr*ekvápive
  á netrádic*ní
  rozuzlení
.  Zhrubá v polovine*  zá
 vodu, kdý pr*is* lý ná
r*ádu zástá
 vký  v  boxech,  nezvlá
dl  Mártin  S- tefánko ná
 jezd  do  boxu+ ,  v  ne*mz*  trefil
bárie
ru. Jezdec Republic of Gámers se v u
 zke
  ulic*ce zásekl nápr*í
c*  ták nes*ťástne* , z*e
jiz*  nemohl pokrác*ovát dá
 l á ze zá
 vodu musel pr*edc*ásne*  odstoupit.

Velký
m smolár*em belgicke
ho klá
ní
  býl táke
  Vojte*ch Polesný
  z Predátoru. S-mí
dlu+ v
tý
mový
  kolegá znovu utrpe* l nepovedenou kválifikácí
, v ní
z*  zájel slábs*í
 s*este
  mí
sto, á
áni u
 vodní
 fá
 ze zá
 vodu neprobí
hálá kvu+ li c*etný
m strkánicí
m zrovná ideá
 lne* . I pr*esto
si Polesný
  ve*r* il ná stupne*  ví
te*zu+ . Bohuz*el, o jeho osudu rozhodlá hrá sámotná
 , kdýz*
mu be*hem pit stopu nedotánkoválá ná
drz*  á Vojte*ch ták musel obkrouz* it jes*te*  jedno
kolo náví
c. Kdýz*  uz*  ták býlo vs*ech náde* jí
 konec, rozhodl se pilot Predátoru álespon*
zájet nejrýchlejs* í
 kolo, coz*  se mu podár*ilo á odnesl si bonusový
  bod.

Zá
vod  nedokonc*il  áni  Petr  Zoubek  z  Avástu.  V  souboji  o  s*este
  mí
sto  s  Honzou
Sý
korou v s* ikáne*  Les Combes chýbne*  podr*ádil á znic*il si motor. To pro Polesne
ho
známenálo dojetí
  ná desá
 te
m mí
ste* ,  zá ktere
  si  k bonusove
mu bodu pr*ic*etl  jes*te*
jeden  bod  náví
c.  Ná  pr*edposlední
m  mí
ste*  dokonc*il  Mártin  Kos*tiálik,  jáko  osmý

spátr*il cí
l Tomá
 s*  Prochá
zká.

Ná nejleps*í
 vý
sledek v letos*ní
 sezone*  Mercedes-Benz Virtuál GP dosá
hl Robin Luká
s*
ze  SánDisku,  který
  se  po  dvou  dváná
 ctý
ch,  jedená
 cte
m  á  desá
 te
m  mí
ste*  mohl
rádovát  ze  sedme
  pr*í
c*ký.  V  pru+ be*z*ne
m  por*ádí
  s*ámpioná
 tu  ták  Luká
 s*  pr*eskoc*il
Zoubká. S-estý
  projel cí
lem Ján Sý
korá, c*í
mz*  výrovnál sve
  letos*ní
 máximum.

Michál Bláz*ek zá volántem Lenovo Legion se musel posouvát dopr*edu práktický z
poslední
  pozice.  Blá
 z*á  si  hodne*  zábojovál  á  ne*kolik  minut  pr*ed  koncem zá
vodu
figurovál ná c*tvrte
  pr*í
c*ce. Tám se vs*ák jeho postup vpr*ed zástávil, á nákonec se ná
ne* j dotá
hl Járosláv Honzí
k, jehoz*  máne
vr do s* ikáný Les Combes býl u
 spe*s*ný
 . Bláz*ek
dokonc*il pá
 tý
 , Honzí
k c*tvrtý
 .

Ná  stupní
ch  ví
te*zu+  letos  poprve
  stánul  Andrej  Chlebec  z  Alzá  Gáming.  Pr*estoz*e
slovenský
  sim rácer ope* t nehý
r* il pr*í
lis*  velký
m náds*ení
m z c*istotý sve
  jí
zdý, musí
me
konstátovát, z*e pro bronz si dojel prá
ve*  konzistentní
m á výrovnáný
m vý
konem. Ve
velke
  forme*  se do zá
vodní
 sedác*ký vrá
 til Petr Dolez*ál. Pilot SECCO+ zvlá
dl perfektne*
zástá
 vký v boxech, pr*i který
ch se ze s*este
  pr*í
c*ký výhoupl prá
ve*  ná druhe
  mí
sto. Pro
pá
 te
  ví
te*zství
  v  r*áde*  á  premie
rový
  triumf  s  prototýpý  si  dojel  Michál  S-mí
dl  z
Predátoru á v letos*ní
 sezone*  Virtuál GP zu+ stá
 vá
  stá
 le neporáz*en. „Májklu+ v“ citlivý
  á
c*istý
  stýl jí
zdý je s ná
 roc*ný
mi á pr*evý
konováný
mi prototýpý jes*te*  ve* ts* í
 vý
hodou.

Dáls* í
m podnikem záví
tá
  ná
 s*  virtuá
 lní
 seriá
 l 30. c*ervná ná ne*mecký
  NuJ rburgring.
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Zá
znám – árchiv (CZ) – https://www.ýoutube.com/wátch?v=S9xXNkSKVHk
Zá
znám – árchiv (EN) – https://www.ýoutube.com/wátch?v=cRK3jnrfiWk

Pru+ be*z*ne
  vý
sledký – 
http://www.virtuálgp.cz/sezoný/mercedes-benz-vgp-2018/výsledký-2018/
O  Mercedes-Benz  Virtuál  GP  2018  –  http://www.virtuálgp.cz/sezoný/mercedes-
benz-vgp-2018/

Reportá
z*  vc*etne*  fotográfií
 á gráfický zprácováný
ch vý
sledku+  ná nás*em webu
http://www.virtuálgp.cz/2018/06/11/belgickou-divocinu-ve-spá-s-prototýpý-
zvládl-nejlepe-smidl/

O  Virtual  GP:  Virtuál  GP  je  zcelá  uniká
 tní
  projekt  plátformý  pro  por*á
dá
ní

profesioná
 lní
ch  soute*z* í
  ve  virtuá
 lní
ch  zá
 vodech.  S  výuz* ití
m  nejmoderne* js* í
ch
technologií
 se snáz* í
 spojit to nejleps*í
 z obou sve*tu+  – toho reá
 lne
ho i virtuá
 lní
ho – á
pomoci s hledá
ní
m nový
ch tálentu+  á jejich pr*í
právou ná sve* t motorsportu.

Virtuál GP ná Fácebooku - https://www.fácebook.com/VirtuálGP 
Virtuál GP ná Twitteru - https://twitter.com/VirtuálGPcz
Virtuál GP ná Instágrámu - https://www.instágrám.com/virtuálgp/

Kontákt
Emáil: info@virtuálgp.cz
www.virtuálgp.cz
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